
รับจัดทัวร์น่าน-หลวงพระบาง 

 
ล่องแม่น้ําโขง สู่ หลวงพระบางมรดกโลก 3 วัน 2 คืน 
กําหนดการเดินทาง 

วันแรก  (ด่านห้วยโก๋น – ล่องแม่น้ําโขง) 
05.30 น. นักท่องเท่ียวทุกท่านพร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ โรงแรมเทวราช เพ่ือท่ีจะไปรับประทานอาหาร

เช้าท่ี ชายแดนไทย ด่านห้วยโก๋น “ร้านอาหารคุณวันเนา(วันเพ็ญ) ” อาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ ผ่านด่านห้วย
โก๋น (อาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก ถ้านอนน่าน 1 คืน) 

08.00 น. จัดทําเอกสารผ่านแดน ผ่าน ต.ม ไทย และลาว  
08.30 น. เข้าเมืองเงิน สู่ท่าเรือ ปากห้วยแคน ( ฝั่งแม่น้ําโขง เส้นทางสายใหม่ “ปากห้วยแคน “  
12.00 น. ลงเรือท่องเท่ียว ล่องน้ําตามแม่น้ําโขงไปหลวงพระบาง รับประทานอาหารบนเรือ  
( อาหารชุด +แกงส้มปลาแม่น้ําโขง +ส้มตําลาว +ไส้อั่ว ข้าวเหนียว ผลไม้ กาแฟ ) ถึงถํ้าติ่งชม ถํ้าติ่งท่ี

สวยงามท่ีสุดของหลวงพระบาง เป็นถํ้าท่ีมี พระเป็นร้อย ๆ องค์ ผู้คนสารทิศเอามาสักการะ เพ่ือเป็นบุญกุศล 
17.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง รถท่องเท่ียว พร้อมไกด์ท้องถ่ินมารับเข้า โรงแรม (ห้องละ 2 คน)  
19.00 น. รับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร หลวงพระบาง น้ําพุ เท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย 
วันที่สอง (เที่ยว หลวงพระบาง มรดกโลก) 
06.00 น. ทําบุญตักบาตรท่ีหน้าวัดแสน มีพระมารับบิณฑบาตร ประมาณ 300 รูป (ท่านท่ีมี

อาหารแห้งท่ีจะเตรียมมาใส่บาตรจะเตรียม มาจากเมืองไทยก็ได้) แล้วเดินเท่ียวชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระ
บาง อยู่ติดแม่นําโขงและชมวิถีชีวิต ของชาวหลวงพระบาง มีร้านกาแฟ โบราณ ของหลวงพระบาง ชื่อร้าน 
ประชานิยม นักท่องนิยมมาทานกาแฟท่ีนี่เป็นจํานวนมาก เป็นท่ีข้ึนชื่อของนักท่องเท่ียว ชาวไทย และ
ต่างประเทศ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 
08.30 น. ชมพระราชวัง หรือ พิพิธภัณฑ์อันล้ําค่าสมัยเจ้ามหาชีวิต เท่ียวชมพระธาตุพูสี และวัดเชียง

ทองท่ีเก่าแก่และสวยงามถือเป็นวัดมรดกโลก ชมวัดวิชุน หรือพระ ธาตุหมากโม ในพระวิหารมีพระองค์
ประธานท่ีใหญ่ท่ีสุดของหลวงพระบาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันท่ีร้าน )ปากห้วยมีไชย ร้านอาหารชั้น หนึ่งของหลวงพระบาง  
13.00 น. เดินทางไปนําตก กวางสี เป็นน้ําตกท่ีสวยงามเป็นอย่างมาก ระยะทาง ประมาณ 25 ก.ม. 

เท่ียวชมน้ําตก ทานส้มตําลาวหลวงพระบาง แล้วเดินทางกลับมาท่ีหมู่บ้านผานม ของชาวไทลื้อท่ีย้ายมาจากสิบ
สองปันนา หรือเรียกว่า หมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอท่ีใหญ่ท่ีสุดของหลวงพระบาง "ช๊อปป้ิง" ผ้าทอนานาชนิด เสร็จ
แล้วพาท่านชมความเป็นมรดกโลกของหลวงพระบาง ในเขตเมืองเก่าของหลวงพระบาง(เขตชั้นใน)และร้านตี
เงินของชาวหลวงพระบางพาเท่ียวชม ตลาด ดารา “ หาซื้อมือถือของจีนราคาถูกๆจริง ข้ึนพระธาตุพูสี ชมพระ
อาทิตย์ ตกดิน ยามเย็น ลงมาเท่ียวถนนคนเดิน..ท่ีตลาดมืด..ของหลวงพระบาง ชมการแสดงของนักเรียน
นาฎศิลป์ลาว พร้อมบายศรีสู่ขวัญสู่หลวงพระบางมรดกโลก 



19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านอาหาร มีไชยผล เท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย 
วันที่สาม (ล่องเรือ กลับทางเดิม ) 
06.00 น. ตื่นนอน พร้อมเดินทางมาท่าเรือ ข้ึนเรือคันเดิม รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ล่องเรือทวน

กระแสน้ํา กลับทางเดิม กลับท่าเรือปากห้วยแคน – ปากแบ่ง ถึงท่าเรือประมาณ 13.30 น.ถึงท่าเรือ ใน
ระหว่างเดินทางกลับ รับประทานกลางวันอาหารในเรือ 

จนถึงท่าเรือ ปากห้วยแคน - ปากแบ่ง ข้ึนรถตู้ เดินทางกลับจังหวัดน่านมาทางเดิม ถึงประเทศไทย
ด้วยความปลอดภัยทุกๆท่าน 

16.00 น. ถึงด่าน ต.ม.ลาว / ไทย ตรวจเอกสารเดินทาง 
เอกสารการเดินทาง 
พาสปอร์ตท่ีมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่ากว่า 6 เดือนข้ึนไป ค่าบริการท่านละ 6,500 บาท เด็กอายุ

ต่ํากว่า 10 ปี ดิค 5,500 บาท , นอนเดียวเพ่ิมท่านละ 1,200 บาท 
สําหรับคนท่ีใช้ใบผ่านแดนชั่วคราว เตรียม..เอกสาร..ดังนี้ (เพ่ิมค่าใช้จ่ายอีกท่าน ละ 400 บาท 

สําหรับท่านท่ีใช้ใบผ่านแดน)  
• รูปสี หรือ ขาวดํา 1 นิ้ว 2 ใบ  
• รูปธรรมดาไม่แต่งชุดข้าราชการ 
• สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
• สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

************** ราคานี้ไม่รวม***************** 
• การทําบุญตักบาตร หรือ การทําบุญกุศลต่างๆ 
ค่าทิปไกค์ ลาว และพนักงานขับรถ แบบว่าน้ําใจ ของนักท่องเท่ียว 
- ช่วงวันส้ินปี ค่าทัวร์ 6900 บาท เเละ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ค่าทัวร์ 7500 บาท 
**หมายเหตุ**  

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (ติดต่อ..ฅนขุนเขา.. อ.สุรนันทร์ ลิ้มมณี ท่ีอยู่ ร้าน
บ้านฅนขุนเขา 261 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร.088-4071740 อ.โทน ) 
  รายละเอียดประกอบ (ท่องเท่ียวตามโปรแกรม) 

วันแรก 

อาหารเช้า โรงเเรมเทวราช เวลา 04.45 น อาหารแบบบุฟเฟ่ 10 กว่ารายการ .หรือร้านอาหารชายแดนไทย ห้วยโก๋น ร้านวัน
เพ็ญ ออกเดินทาง 06.30น. 
อาหารม้ือกลางวัน ทานบนเรือ อาหาร 5 รายการ ต้มยําปลานํ้าโขง ผัดผักรวมมิตร นํ้าพริกหนุ่ม ใส้อ่ัว ส้มตํา เน้ือ -หมูแดด
เดียว ผลไม้รวม ข้าวเปลา ข้าวเหนียว  
อาหารม้ือเย็น ทานที่ร้านมีชัยผล (อาหารชุด ตามรายการของร้าน)  
วันท่ี 2 

อาหารเช้า ที่โรงแรม (ข้าวต้ม กาแฟ ข้าวจ่ี ปลาท่องโก๋) 
อาหาร กลางวัน ร้านปากห้วยมีชยั อาหาร 6 อย่าง 
อาหารเย็น ร้านผามชัย ติดแม่นํ้าคาน วิวสวย มีบายสีสู่ขวญั และการแสดงนาฏศิลป์ของลาว อาหาร 6 อย่าง 



 
วันท่ี 3 ออกจากโรเเรม 05.30 น. 

อาหารเช้า บนเรือ (ข้าวตม้ กาแฟ ไข่ลวก ข้าวจ่ี) 
อาหารกลางวัน ทานบนเรือ อาหารบุฟเฟ ่
ถึงปากห้วยแคน 14.00 น. ถึงชายแดนไทย 15.00 น.ทําเร่ืองข้ามแดนก่อน 16.00น. ถึงจังหวัดน่าน 17.30 น. 
 
หมายเหตุ 

• หากใช้บริการ โรงเเรม 4 ดาว บวกเพ่ิมอีกคนละ 8900 บาท (โรงแรมมโนรัตน์) 

• หากใช้บริการ โรงเเรม 3 ดาว บวกเพ่ิมอีกคนละ 7900 บาท (โรงเเรมซันเวย์ โรงเเรมนาเวียงคํา หรือ 
โรงแรมชนะเเก้ว ) 

• หากใช้บริการ โรงเเรม 2 ดาว บวกเพ่ิมอีกคนละ 6900 บาท (โรงแรม พิไลรักษ์ โรงแรมมณีธร 
โรงแรมสายสัมพันธ์) 

• ใช้บริการกรุ๊ปทัวร์ ตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป เรือเหมาลํา 


